Παναγιώτης Γκιώνης
Ηµεροµηνία γέννησης: 7 Ιανουαρίου 1980
Τόπος γέννησης: Αθήνα
Σωµατείο: Μπορούσια Ντίσελντορφ (Γερµανία, 1η κατηγορία)
Προηγούµενοι σύλλογοι: Α.Ο. Κορωνίδα Γαλατσίου, Α.Σ. Πέρα Αθηνών,
Ραµστάιν (Γερµανία), SMEC Μετς (Γαλλία), Ποντουάζ Σερζί (Γαλλία), Ανζέ
Βαγιάντ (Γαλλία, 1η κατηγορία)
Στυλ παιχνιδιού: Μοντέρνος δεξιόχειρας αµυντικός µε καλό σέρβις και πολύ
αποτελεσµατική επίθεση από το forehand, κοντά και µακριά από το τραπέζι.
Σηµαντικότερες διακρίσεις: Ασηµένιο µετάλλιο στο οµαδικό ανδρών και
χάλκινο στο απλό ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα του 2013 στο Σβέσατ
της Αυστρίας. «Χρυσός» Μεσογειονίκης στο απλό ανδρών το 2009 στην
Πεσκάρα. Χάλκινο µετάλλιο στο ΤΟΠ 16 της Ευρώπης το 2015 στο Μπακού.
Τρίτος στο απλό ανδρών στο World Tour της Στοκχόλµης το 2013.
Πρωταθλητής Ευρώπης νέων στο διπλό µικτό το 1996. Πρώτος
Βαλκανιονίκης στους παίδες και στους νέους, το 1992 και το 1996
αντίστοιχα. Χρυσό µετάλλιο στο διπλό στο Βαλκανικό πρωτάθληµα ανδρών
του 1996. Νικητής του όπεν Βουλγαρίας το 2003. Νικητής στο όπεν του

Λουξεµβούργου το 2006 σε απλό και οµαδικό, χρυσό µετάλλιο και στο
ανοιχτό πρωτάθληµα του Βελγίου (Φλάνδρα) στο απλό την ίδια χρονιά.
Έκτη θέση µε την εθνική οµάδα στο παγκόσµιο πρωτάθληµα του 1997.
Ασηµένιο µετάλλιο στο απλό, στο ανοιχτό πρωτάθληµα του Βελγίου το 2004.
Χάλκινα µετάλλια στο διπλό στο τουρνουά Pro Tour (νυν World Tour) της
Αιγύπτου το 2004 (µε παρτενέρ τον Τσιόκα) και της Σουηδίας το 2005
(συµπαίκτης ο Κορεάτης Γιου Σι Χιουκ) και ασηµένιο στο τουρνουά της
Πολωνίας το 2004 (µε παρτενέρ τον Αυστριακό Τσεν Βεσίνγκ). Στο
παγκόσµιο πρωτάθληµα του 2009 προχώρησε µέχρι τον γύρο των «16» του
απλού ανδρών. Το 2012 έφτασε µε την Ανζέ στον τελικό του Κυπέλλου
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (E.T.T.U. Cup), ενώ µε την
Μπορούσια Ντίσελντορφ κατέκτησε το Κύπελλο Γερµανίας τη σεζόν 20142015. Στην ετήσια ψηφοφορία του Πανελληνίου Συνδέσµου Αθλητικού
Τύπου για τον καλύτερο αθλητή της χρονιάς ήταν 3ος το 2013, η υψηλότερη
θέση που έχει εµφανιστεί αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην
Ελλάδα.
Σπουδές: Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος
Χόµπι: Αναζήτηση στο Internet, play station, ποδόσφαιρο 5Χ5

